Prijslijst 2017

Prijslijst Joel Borelli
Joel Borelli is te boeken voor openbare of besloten evenementen in verschillende
settingen. Zijn boekingen worden exclusief afgehandeld door Serious Agency BV
te Eindhoven.

Joel Borelli Solo Show
Joel zingt en speelt solo op zijn piano “sing a long songs” van vroeger en nu.
Dit intieme optreden doet hij alleen met zijn piano.
Duur

60 minuten

Inbegrepen

# Geluid tot 50 personen

Prijs

€ 2. 195,- Exclusief 6% BTW

Joel Borelli Power Hour Show
Joel zingt en speelt samen met drummer Losjes Leo een aaneenschakeling
van dansbare tunes op hun bekende energieke manier. One hour of complete madness!
Deze show duurt 60 minuten waarna er nog ruimte is voor een toegift.
Duur

60 minuten

Inbegrepen

# Piano
# Drums
# Geluid op inprikbasis

Prijs

€ 2.795,- Exclusief 6% BTW

Uit te breiden met

Saxofonist (meerprijs €500,-).

Joel Borelli Show
Joel zingt en speelt samen met drummer Losjes Leo de sterren van de hemel in
deze avondvullende show. Verzoekjes, disco, house, Nederlandstalig..
Niks is te gek voor deze heren. De show is verdeeld over 3 keer 45 minuten
en is uit te breiden met een saxofonist.
Duur

3 x 45 minuten in een tijdsbestek van 5 uur

Inbegrepen

# Piano
# Drums
# Geluid tot 180 personen

Prijs

€ 3.495,- Exclusief 6% BTW

Uit te breiden met

Saxofonist ( meerprijs € 500,-)

Joel Borelli XL Show
In deze meest uitgebreide show creëert Joel samen met zijn 4 mans formatie een
onvergetelijke avond. Een geweldig swingende show die verdeeld is over
3 keer 45 minuten en is uit te breiden met een DJ die het publiek voor de show
opwarmt en het publiek tijdens de pauzes vermaakt.
Duur

3 x 45 minuten in een tijdsbestek van 5 uur

Inbegrepen

# Piano
# Drums
# Percussie
# Saxofonist
# Geluid tot 180 personen

Prijs

€ 4.495,- Exclusief 6% BTW

Uit te breiden met

DJ Show ( meerprijs € 1.000,-)

Wanneer u nog speciale wensen heeft om uw evenement zo uniek mogelijk
te maken horen wij dit graag. Mochten er nog vragen en of opmerkingen zijn,
kunt u ons altijd even bellen of e-mailen.
De shows van Joel Borelli worden professioneel begeleid door een crew
die standaard 2 uur voor de show opbouwt en direct na de show weer afbouwt.
Mocht u hier aanpassingen in willen doen, hanteren wij een wachtuurtarief
van € 115,- per uur.
Voor meer informatie bel 040 – 720 0660

